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 .פועלות שתי פירמות בלבד Xהנח שבענף לייצור מוצר     .1.   

 :הביקוש שבפני הענף היא עקומת

P Q 105 2 5. 

 :פונקציות ההוצאות של שתי הפירמות הן

TC q q1 1 15( )  

TC q q2 2 2

20 5( ) . 

 .בהתאמה 2 -ו 1הן הכמויות המיוצרות על  ידי פירמה  q2 -ו q1כאשר 

פונקצית המטרה של הקרטל היא סכום , על פי ההסכם בין הפירמות. הנח ששתי הפירמות פועלות תחת הסכם קרטל

 .רווחי הפירמות החברות בו

כיצד ? מה תהיה תפוקת הקרטל .הנח כי הקרטל יכול להקצות את התפוקה בין שתי הפירמות כרצונו .א

 ?מה יהיו רווחי הפירמות והקרטל ומה יהיה מחיר המוצר? תתחלק התפוקה בין שתי הפירמות

כיצד יקבע  .הנח עתה שבהסכם הקרטל נקבע כי כל פירמה בקרטל תייצר מחצית מתפוקת הקרטל .ב

 ?מה יהיה המחיר ומה יהיו רווחי הפירמות והקרטל, מהי תפוקתו? הקרטל עתה את תפוקתו

, מה תהיה תפוקת הענף .קורנו פירמות בתחרותכושתי הפירמות מתנהגות  הנח כי הקרטל התפרק .ג

 ?כל פירמה ומה יהיה הרווח של כל פירמה רתייצכמה 

 

 

 .פעמים פועלות שתי פירמות-בענף החיתולים החד. 2 .

 :עקומת הביקוש הניצבת בפני הענף היא  

 

 

 :1פונקצית ההוצאות של פירמה 

 

 

QP 10160

305)( 2

111  qqTC



 :2פונקצית ההוצאות של פירמה 

TC q q2 2 2

25 5( )   

 ?נאש-מהן התפוקות והמחיר בשיווי משקל של קורנו .א

 מתאחדות, כמה כל אחת מהן היתה מייצרת?אילו שתי הפירמות היו  .ב

מה הקשר בין סכום רווחי הפירמות בשתי הסיטואציות הנ"ל? האם כדאי לפירמות  .ג

 להתאחד?

 מה השפעת האיחוד על רווחת הצרכנים? .ד

 

 

: הוא Iבשוק  Xלמוצר  הביקוש .    II -ו I בשני שווקים  Xלה יש זיכיון בלעדי לשווק את המוצר  Aקיימת פירמה  . 3 .

II PX 100  והביקוש למוצרX   בשוקII  הינו :IIII PX  200  . 

: הינה Aפונקצית ההוצאות של  פירמה  210 AA XC . 

 . תשווק בכל אחד מהשווקים הנידונים Aשפירמה  Xחשב את הכמויות של  .א

 A ,B יש כעת שני זכיינים   IIדהיינו בשוק , בלבד IIבשוק  ןזוכה אף היא בזיכיו Bהנח כי פירמה נוספת  .ב

 .Aקיים זכיין בודד   Iואילו בשוק 

BB: הינה Bפונקצית ההוצאות של פירמה  XC 20. 

 .מתנהלת לפי מודל קורנו  IIבשוק   B -ל Aהתחרות בין 

תהיה מוכנה לשלם  Bמה הסכום המקסימלי שפירמה . חשב את הכמויות ששתי הפירמות ישווקו 

לא  Bמוכנה לשלם על מנת שפירמה  Aומה הסכום המקסימלי שפירמה  IIעבור הזיכיון לשווק בשוק 

 ?תקבל את הזכיון הזה

 

 ".ברנס"ו" יואינג: "פירמות 2בענף הנפט קיימות  . 4       .

 :פונקצית ההוצאות של כל אחת מהן הינה

TC x x x ii i i i( ) ,2   2 4 600 1 

  :י"ע הביקוש למוצר נתון



     P x 100 

 .הנח כי פונקצית המטרה של הקרטל היא סכום רווחי הפירמות החברות בו

 .שתי הפירמות שייכות לקרטל המחלק את התפוקה באופן שווה בין הפירמות .א 

    I. מהי המכסה שיקצה הקרטל לכל אחת מהפירמות? 

   II. מה המחיר שיקבע בשוק? 

   III.  יהיו רווחי כל אחת מהפירמותמה? 

החליט מבלי לשתף את " יואינג" J.R. החליט כי התפוקה שהוקצתה לו בקרטל קטנה מדי" יואינג" J.R  .ב 

לייצר את הכמות שתביא לו מקסימום ( המייצר עדיין את התפוקה שהקצה לו הקרטל" )ברנס"קליף 

 .רווח

I. מה תהיה הכמות שכל אחת מהפירמות תייצר? 

II. המחיר שיקבע בשוק מה יהיה? 

III. מה יהיו רווחי כל אחת מהפירמות? 

  

 

 

120עקומת  הביקוש בענף מסוים היא .  5 .   QP. 

שהוא. יש בענף שני הצרכנים צורכים יחידות שלמות של המוצר, אבל היצרנים יכולים לייצר בכל היקף 

יצרנים המתחרים ביניהם במחיר של המוצר לפי הכללים של ברטרנד. אם שני היצרנים פעילים בשוק הם 

 מתחלקים שווה בשווה בכמות המבוקשת.

111היא  1פונקצית ההוצאות של פירמה  .א 12)( QQC  , היא  2ופונקצית ההוצאות של פירמה

222 7)( QQC . 

 .מצא את הכמות המיוצרת של כל פירמה ואת המחיר        

מצא את ההוצאה השולית המקסימלית של פירמה שתאפשר צריכה של יחידה ', בהמשך לסעיף א .ב

מצא את הכמות המיוצרת של כל פירמה ואת (.  לעומת הצריכה בסעיף הקודם)נוספת של המוצר 

  .המחיר

  



פונקצית ההוצאות של הפירמות . ימות ביניהם תחרות מחירים לפי ברטרנדבשוק החמאה קיימות שתי פירמות המקי .6

11: הן 10qTC  ,22 40qTC  .כמה מייצרת כל פירמה ומהן רווחי (, מחיר וכמות מיוצרת)מ בשוק "מצא שו

 :הפירמות כאשר

 

 400QPהביקוש לחמאה הינו  .א

 Q=40הביקוש לחמאה הינו  .ב

 Q-70=Pביקוש לחמאה הינו  .ג

  



 

 

 

 


